
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 4. prosince do 11. prosince 2022 
 

 NEDĚLE 4. PROSINCE 2022 – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

   08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku 

    09:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
                ZA RODINU SCHEJBALOVU, JANA SCHEJBALA A DUŠE V OČISTCI 

       11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi    

   18:00 – adventní ekumenická bohoslužba slova v kapli na faře ve VM 
    

PONDĚLÍ 5. PROSINCE – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

                   10:00 – mše sv. v Ledaxu  

ÚTERÝ 6. PROSINCE 2022 – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

STŘEDA 7. PROSINCE 2022 – PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

 06:10 – rorátní mše sv. v kapli na faře ve VM ZA ANEŽKU TALACKOVU, VÍTĚZSLAVA ČÁSTKA, 
ZA RODINY ZELENKOVY, MACHÁČKOVU A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 8. PROSINCE 2022 – SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKRVNY PRVOTNÍHO 
HŘÍCHU 

 18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
PÁTEK 9. PROSINCE 2022 – PÁTEK PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

  18:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM  

SOBOTA 10. PROSINCE 2022 – SOBOTA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ    
                    18:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM ZA MIROSLAVA DVOŘÁKA A RODINY Z OBOU STRAN         

NEDĚLE 11. PROSINCE 2022 – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA MISIE  
 

● Intence na rok 2023 si můžete zapisovat u otce Stanislava. 
● Ne 4.12. Dnes po mši sv. jsou především děti zvány do Orlovny na oslavu sv. Mikuláše. Bude připraveno divadélko, 

různé hry, diskotéka a je pozván i sv. Mikuláš. V klubovně bude i drobné pohoštění. Seznámíme se s životem sv. 
Mikuláše, po jeho vzoru můžeme i my přispět potřebným. 

● Ne 4.12., 16.00, kostel sv. Jiří v Radhošti: Adventní koncert. Na programu budou lidové koledy, Adam Michna 
z Otradovic, George Gershwin, Beatles apod. Na varhany bude hrát Martin Rudovský. Vstupné dobrovolné. 

● St 7.12., 13.30-13.45 a Pá 9.12., 15.00-16.00, kaple na faře: adorace 

● St 7.12., 18.45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● Pá 9.12., 18.45, fara: Setkání manželů téma: důležitost eucharistické adorace pro rodinu 

● Ne 11.12., 10.45-15.00, fara ve VM a závěrečná modlitba v kostele na Knířově: Adventní duchovní obnova. 

Zájemci o oběd, zapisujte se prosím na seznam uprostřed kostela. Program najdete na webu farnosti. 

● Ne 11.12. proběhne sbírka na Kněžský seminář 
● Po 12.12., 18.00, fara: Setkání pastorační rady  

● St 14.12., 18.00, sbor ČCE: Koncert sboru Otakar 

● Čt 15.12., 17.00, sbor ČCE: Koncert dětského pěveckého sboru Rubínek 

● So 17.12., 7.00, kaple rorátní mše sv. s lucernami – zveme také rodiny s dětmi 
● Ne 18.12., 16.00, kostel sv. Vavřince: Vánoční koncert ZUŠ 

● Vzhledem k tomu, že biskupství HK rozhodlo, že dohodu v rozsahu polovičního úvazku pastorační asistentky není 
možné nadále prodlužovat, chtěl bych tímto poděkovat Radce Blajdové za všechno dobré, co pro farnost udělala. 

 

POZVÁNKY Z DIECÉZE: 
● Ne 11.12., 15.00, Nový kostel (Církve bratrské) Litomyšl: Koncert Pavla Helana, smyčcového kvarteta a 

litomyšlského česko-ukrajinského sboru Sonjašnyk. Výtěžek koncert a jarmarku (který bude od 11.30) je určen 
malé Adélce s hendikepem a dále lidem na Ukrajinu. 
 

EVANGELIUM: Mt 3,1-12 V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo 
nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, 
vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem 
divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece 
Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: 
„Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete 
si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich 
udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do 
ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden 
ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici 
uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ 
 

 



ZAMYŠLENÍ: Rodičko Boží vznešená, nebes bráno otevřená (Kancionál 117) 

Proč je Maria bránou? Kam vede tato „brána“? Proč je bránou do nebe? Jak se tato „brána“ otvírá? Jak my touto bránou 

můžeme vstoupit? Co je za touto „bránou“? 

 

ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE O KOSTELE SV. VAVŘINCE: 
*Na Českém rozhlase Pardubice si může poslechnout ze záznamu krátký rozhovor s ředitelem Regionálního muzea ve 
Vysokém Mýtě Jiřím Junkem, který představil zrestaurovaný obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla. 

https://pardubice.rozhlas.cz/kostel-ve-vysokem-myte-ma-vyjimecny-oltar-monumentalni-obraz-petra-brandla-bere-

8876946?fbclid=IwAR0kqMIsv77UDShF6zjgyXtn-RsnqZJkB7UmHgv4FqHZmNdzWw4dvtu_jQg  

* Český rozhlas Pardubice ve svém programu Naše nej... představil sochu Panny Marie Mýtské, které se též říká 
Preclíková. Záznam si můžete poslechnout zde: 
https://pardubice.rozhlas.cz/ve-vysokem-myte-maji-preclikovou-madonu-dohlizi-na-deti-8880291  

 

Tento týden proběhl předvánoční úklid kostela sv. 

Vavřince. Děkujeme všem, kdo se do úklidu zapojili a 
připravili tak náš pěkný kostel na slavení vánočních svátků. 
 

KAŽDÝ NĚKDY NESTÍHÁME A NEMÁME ČAS… 

Snad každý z nás si někdy postěžujeme: nestíhám, nevím, 
kam dřív skočit, nemám čas. Je ale smutné, že naše 
„nestíhání“ často odnesou činnosti, věci nebo lidé, kteří si 
to nezaslouží. 
Co s tím? 

Jistě jste již slyšeli trefné a jednoduché přirovnání, které 
prý původně vzniklo na nějakém kurzu pro manažery. 
Přednášející vzal velkou zavařovací sklenici a až po okraj 
ji naplnil různými kameny. 
„Je ta sklenice plná?“ zeptal se přihlížejících. 
„Ano, víc kamenů už se tam nevejde,“ odpověděli někteří. 
On na to neřekl nic, ale vzal nádobku s drobným štěrkem, 
který začal sypat do sklenice. Párkrát s ní zatřepal, dosypal 

štěrk, a tak to opakoval, dokud už nešlo přisypat další. „Je nyní sklenice plná?“ zeptal se znovu. 
„Asi ne,“ odpověděli nejistě někteří. 
„Správně.“ Lektor vzal písek a začal jím vyplňovat mezery mezi většími a štěrkem. Když skončil, položil znovu tutéž 
otázku. „Nyní už určitě ano,“ mínili někteří. 
On vzal beze slov nádobu s vodou a lil ji do sklenice tak dlouho, až voda sahala po okraj. „Tak, a nyní už je skutečně 
plná,“ řekl potom spokojeně. „Co z toho pro nás plyne?“ zeptal se potom svých posluchačů. 
„Asi to, že když máme dojem, že už je náš program zcela zaplněný, vždycky tam ještě něco dokážeme vměstnat," 
odvětil jeden z nich. 
„Tak tomu lze také rozumět,“ zareagoval přednášející. „Myslím si ale, že hlavní poselství je však jiné. Ty větší kameny 
bylo potřeba vložit do sklenice jako první. Pokud bychom je tam chtěli dostat až poté, co jsme do ní nasypali štěrk, už 
by to nešlo. A tak je tomu i s naším časem a s každodenním programem: nejdříve ho musíme zaplnit tím, co je skutečně 
podstatné. Potom přidávat ty méně důležité věci. A nakonec ho jakoby ‚dolít‘ tím, na čem zase už tak moc nezáleží.“ 
 

Co patří mezi důležité „kameny“ mého každodenního programu? 

Je mezi nimi dostatek času na nejbližší lidi? 

Je tam – kromě práce – prostor na přiměřený odpočinek? 

Patří k nim napevno i dostatečný čas na modlitbu? Na Boží slovo? 

Jednou za čas je důležité si znovu promyslet, čím zaplňuji svůj běžný den, a tedy i svůj život, jestli je v něm místo na 
to nejpodstatnější. A zda věci nepodstatné, zbytečné, prázdné nebo dokonce špatné nezabírají v mém životním prostoru 
místo, které jim nepatří. 
Čas našeho života je totiž drahý a vzácný. Vyhýbejme se všemu, co v nás zanechává prázdnotu a smutek. 

Se svolením převzato z knihy Petr Karas, Dvanáct příběhů, kterou vydalo nakladatelství Doron.  Redakčně upraveno. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Co najdete na této fotce? 
 

Otázka z 27.11.2022: Poznáte, co je na této fotce? Jedná se o detail dveří mezi 
zákristií a presbytářem v kostele sv. Vavřince. 
 
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto rkfvmyto@gmail.com         

tel. 465 420 983, 732 513 972      www.instagram.com/katolik.vmyto 
 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (11.12.2022) 3. neděle adventní: 1. čtení: Iz 

35,1-6a.10; 2. čtení: Jak 5,7-10; Evangelium: Mt 11,2-11 
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